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اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء   :الكفاءة القاعدية 
 .المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية

.آليات التنظيم على مستوى العضوية: 1مجال التعلمي   

  .لعصبي الهرمونيالتنسيق ا:    3 الوحدة التعلمية

ت السريري النخامي في التنظيم الكمي للهرمونات حالتأثير الرجعي للمبيض على المعقد ت : 3األداء 

 .المبيضية

مراقبة رجعية ) يقصد بالتأثير الرجعي نمط تنظيمي يتوقف على تركيز الهرمون المفرز الذي قد يؤثر إيجابيا  

.على اآللية التي تنظم إفرازه( البةسمراقبة رجعية )أو سلبا ( موجبة  

السريري  تحت المعقدغالبا ما تتم هذه اآللية في الهرمونات التي تفرز  خالل العالقة المحورية التي تربط 

.بالفص األمامي للغدة النخامية و بالغدة المستهدفة  

.و المبايضالنخامي  –بين المعقد تحت السرير البصري بين المعقد  المحورية مثل العالقة  

  ؟خالل الدورة ( الهرمونات) ليات المسؤولة على تنظيم كمية المثيرات الغديةماهي اآل :المشكلة 

 العودة إلى القيمة إفراز مكيف لألنسولين   تنبيه الخاليا  نسبة الغلوكوز  (إرتفاع) تغيرات :تذكير

 .إنها المراقبة الرجعية السالبة الثابتة

: ةالفرضي  

 معقد تحت السريريتنبيه ال   خالل الدورةهرمونات المبيضية نسبة ال (نخفاضإأو  إرتفاع) تغيرات

إنها الثابتة العودة إلى القيمة   نخامي  –هرمونات معقد ت س ب إفراز مكيف لل  النخامي - البصري

 .المراقبة الرجعية السالبة

 :ية المقترحةرضالتأكد من صحية الف

 60ص  1لوثيقة ا :لنخاميةت الھرمونااز افرإلمبيضين على ل استئصااقب اتحليل عو -1

  نتائج هذه التجربة حلل
  :لنتائجاتحليل 

 . لمبيضينل استئصاابعد ذ، لجرانثى ألزمن عند النخامية بداللة ت الهرمونااتغير نسبة  1لوثيقة اتبيّن 

و  (FSHلنخامية ت الهرموناانسبة دة يازلى ، إلمبيضيةت الهرموناب اغيا، أي لمبيضينل استئصادي ايؤ

(LHلزمنور ابمر.  
 ، لنخاميةت الهرمونااز افرإ ينشّطلمبيضية ت الهرموناانسبة ام نعدإذن ا :اإلستنتاج 

  60ص  2لوثيقة ا :لنخاميةا –لسريرية اتحت ازات إلفرالمبيضية على ت الھرمونااتأثير حقن ر ھاإظ -2
  .نتائج هذه التجربة حلل

بعد حقن و قبل ، لزمنابداللة  LHو  GnRHكل من از فرات إمنحنيي تغير 2لوثيقة اتبين  :التحليل

  .ألنثى سليمةل يوادألسترا
  .مع مرور الزمن (دفقي زإفرا ) مرتفع   LHو  GnRHكل من از فرن إكال، يوادألستراقبل حقن 
  .مينعدد حتى يكا LHو  GnRHكل من از فرإنخفض ل، ايوادألسترابعد حقن 
 ، لنخاميةا –لسريرية اتحت ت لهرمونااز افرإ يثبّطلمبيضية ت الهرموناانسبة ع تفاإذن ار :اإلستنتاج

  :معاج ستنتاا
بينما ، لنخاميةا –لسريرية اتحت ت لهرمونااز افرإ تنشيطلى إلمبيضية ت الهرموناانسبة ض نخفادي ايؤ

  .لنخاميةا –لسريرية اتحت ت لهرمونااز افرإ تثبيطلى إلمبيضية ت الهرموناانسبة ع تفادي اريؤ
 –ي لسريرالمعقد تحت اعلى  جعية سالبةرقبة امرلمبيضية ت الهرمونااست رما، لحالتينافي كال إذن 

 ة الفرضية المقترحةمن صح تم التأكد .لنخاميا

 :لسريريةاتي للمنطقة تحت الذاإلشعاعي التصوير امالحظة  3
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ع طمقا تنجزرة و ألفأاثمّ قتلت . مياة ألمبيضين منذ عدامستأصلة رة فأدم مشع في ل يوادسترأتمّ حقن  :تجربة

 .لسريريةالمنطقة تحت ى امجهرية على مستو

  61 ص 4 لوثيقةانظر أ :لمالحظةا
ى على مستو( عإلشعاد اجووعلى ل تد)داء سوط نقار هوظتي نالحظ الذاإلشعاعي الفحص بالتصوير اعند 

 .لمشعل ايوادليل على تثبيتها لألستر، دلسريريةالخاليا تحت ابعض 

 تيتثبت على مستقبالي لذل، ايوادألسترف ارطي خاليا مستهدفة من هلسريرية الخاليا تحت ا :جستنتاا

  .لخالياه اذزم هفي سيتوبالدة موجو، نوعية له
 .لنخاميةالخاليا ايضا بعض ف أيستهدل يوادألسترن افإ، لسريريةالخاليا تحت الى إباإلضافة  :تنبيه

 : 1الصة خ

 : تؤثر الهرمونات المبيضية على المعقد تحت السريري النخامي بتعديل نشاطه 

 . اإلفرازات تحت السريرية النخامية  ( ينشط)يثيرإنخفاض كمية الهرمونات المبيضية ،  -

 اإلفرازات تحت السريرية النخامية  تثبطزيادة كمية الهرمونات المبيضية  -

تضمن ثبات كمية الهرمونات المبيضية حسب ما تقتضيه تعليمة محددة في وقت  مراقبة رجعية سلبيةإنها 

  .محدد

كيف نفسر إذن ( مراقبة رجعية سالبة)النخامي  –إذا كان األستراديول يؤثر على معقد تحت السرير البصري 

 من الدورة؟ 21في اليوم  LHذروة 

 .من الدورة 21في اليوم  LHفرضية تفسر بها ذروة  إقترح

 :الفرضية

   خالل الدورة ( 21زيادة مفرطة في كمية األستروجينات في اليوم  ) هرمونات المبيضيةنسبة ال إرتفاع

إنها المراقبة      (LHذروة ) LHهرمون لكبير إفراز   النخامي - البصري معقد تحت السريريتنبيه ال

 موجبةالرجعية ال

 التأكد من صحية الفرضية المقترحة

 :تحليل عواقب حقن جرعات قوية من األستراديول على إفراز الھرمونات تحت السريرية و النخامية( 1

 لى حقنإلمبيضين امستأصلة  (أةلمرورة اماثلة لدجنسية مدورة لها دة قر)ك لماكاانثى أتخضع : تجربة

  :لتاليةالطريقة احسب ل يوادألسترا
نسبة ت على ثباظ لحفااحيث يتم )ل يوادألسترامن  ضعيفةحقن مستمر لكمية  0:زمن اءا بتدإ -

 (.مل/امبيكوغر 06عند م لدافي ل يوادألسترا

  .ليوادألسترامن  ةكبيرحقن كمية  1:زعند  -
 (22ص 5 لوثيقةأو ا)لتالية الوثيقة اي مبينة في ه: لنتائجا
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 .نتائج هذه التجربة حلل

 : التحليل

مستأصلة ك لماكااألنثى ل يوادألسترامن ت بعد حقن جرعا، لزمنابداللة م لدافي  LHاز فرإمنحنى يبيّن تغير 

 .لمبيضينا

نالحظ دة، لقردم افي ل يوادألسترافيف لتركيز ع طتفااربعد ل، أي يوادألسترابعد حقن كمية ضعيفة من 

 .لنخاميةة اللغد تثبيطوث ليل على حد، دLHاز فرض إنخفاا

  .لنخاميةة الغداجعية سالبة على رقبة امررس يمام لدافي ل يوادألسترالطفيف لنسبة ع اتفارإلإذن ا
ع تفاارنالحظ دة، لقردم افي ل يوادألسترامعتبر لتركيز ع تفااربعد ل، أي يوادألسترامن ة بعد حقن كمية كبير

وز نتيجة تجاا ذث هقد حد، و لنخاميةة اللغد تنشيطوث ليل على حد، دLH)ر ذروة هوظ) LHاز معتبر إلفر

 ".نانوغرام 222= لعتبةا" قيمة معينة تدعىل يوادألستراتركيز 

 .لنخاميةة الغداعلى  جعية موجبةرقبة امررس يمام لدافي ل يوادألسترالمعتبر لنسبة ع اتفارإلإذن ا :جستنتاإ

 من صحية الفرضية التأكدتم 

 : 2خالصة 

-يلسريرالمعقد تحت ازات افرإعلى ، ما موجبةو إما سالبة إجعية ر قبةامرلمبيضية ت الهرمونارس اتما

 ملدالمبيضية في ت الهرمونااقبة على تركيز المره اذهتتوقف و . لنخاميا

 تراكيز الهرمونات وفق الحاجات الفيزيولوجية للعضوية المراقبة الرجعية السلبية و اإليجابية بتكييفتسمح 


